
Overdenking 13-11-2022; pastor Jacqueline Bakker, Voorburg 
 
Bijbellezing: Johannes 4: 1-26 
 
Geliefde mensen van God, 
 
Jezus kent jouw verhaal... 
Wat zou dit verhaal ons vandaag willen vertellen? 
Een verhaal waar heel veel over te zeggen valt. Een verhaal dat bol staat van de symboliek. Vandaag 
ligt de focus op het leven gevend water en ons eigen levensverhaal. 
 
Een bijzonder verhaal over een bijzondere vrouw. Een vrouw uit Samaria, het gebied waar Jezus op 
dat moment doorheen reisde. Eigenlijk een vijandig gebied. Want de Samaritanen stonden nu niet 
bekend als aardig volk.  
Jezus had ook een andere weg kunnen nemen, maar deed het niet. Hij wilde zelf door Samaria rei-
zen. Jezus had zijn eigen weggetje, zijn eigen reden om deze weg te gaan. 
 
Jezus vraagt om water. De vrouw is verbaasd als Jezus haar vraagt om water. Niet alleen omdat zij 
een vrouw is, maar ook omdat zij weet dat ze door anderen bekeken wordt.  
Jezus reageert nogal geïrriteerd op haar. ‘Als je eens wist wat God wil geven en wie het je vraagt, 
zou je er hém om vragen en dan zou je levend water krijgen.’ 
 
Als ik die vrouw was geweest had ik gedacht, bekijk het maar. Jij had toch dorst? Jij vroeg mij toch 
om water? En nu begin je te emmeren over levend water, wat dat ook moge zijn. Jij zou leven gevend 
water hebben?  
Het lijkt alsof Jezus en de vrouw elkaar niet begrijpen. Ze dragen beiden hun eigen levensverhaal 
zonder dat ze elkaar ‘verstaan '.  
Het is een bijzondere ontmoeting want zowel de vrouw als Jezus blijven bij de put, of bij de bron. Ze 
lopen niet van elkaar weg. Ze blijven… Ze nemen de tijd. Ze geven elkaar prioriteit. Ze willen toch 
contact. 
 
In de loop van het verhaal leert de vrouw wie Jezus is. Dat Jezus dorst heeft, lijkt niet meer van 
belang. Het gaat helemaal niet om een glas water. Het gaat erom dat ze elkaar willen leren kennen. 
En dat ze zich door de ander laten kennen. Ze staan open voor elkaar. Ze staan open voor contact. 
Ze willen elkaar ontmoeten. Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik?  
Omdat Jezus haar lijkt te kennen, leert de vrouw ook zichzelf kennen. De vrouw heeft niet uit zichzelf 
haar levensverhaal met Jezus gedeeld. Zij heeft geen woord over haar leven gezegd. En toch weet 
Jezus wie zij is. En toch benoemt Jezus een deel van haar verhaal.  
 
De vrouw gaat heel alleen midden op de dag naar de put om water te halen. Zij is daarin haar eigen 
weg gegaan. En gaan is één van de grondwoorden van geloven. Zij is naar de put gegaan. Wij zijn 
ook onze eigen weg gegaan. We zijn hier naartoe gegaan, naar de kerk.  
 
Terug naar de vrouw; Zij is alleen. Dat was in die tijd helemaal niet gewoon. Vrouwen gingen in die 
tijd altijd samen naar de put, ’s morgens vroeg of ’s avonds voordat het donker werd. Midden op de 
dag was het eigenlijk veel te warm om water te halen. En alleen, dat was helemaal niet zo veilig.  
Het gaat om een moedige vrouw met een bijzondere positie. Ze heeft 5 mannen gehad en met wie 
ze nu samen is, dat is haar man niet.  
Ja, en? Is dat belangrijk?  



Andere mensen in haar omgeving vinden daar iets van. Die hebben een oordeel over haar. Wij vin-
den vaak ook ergens iets van en steken dat niet onder stoelen of banken. De sociale media drijft er 
op… Als je niet zichtbaar bent op social media lijk je niet mee te tellen. Dan word je niet gezien. Laat 
je je niet horen, op welke manier dan ook, dan lijk je niet te bestaan. Als iemand zijn eigen verhaal 
niet vertelt, dan lijkt het niet te bestaan. Niet iedereen heeft de mogelijkheid zijn eigen verhaal te 
vertellen. Niet iedereen heeft de mogelijkheid zichzelf voor het voetlicht te brengen. Maar besta je 
dan niet? Door wie word je gezien? Door wie word je gehoord?  
 
Ooit leerde ik, elk huisje heeft zijn kruisje. En ook, wie niet vraagt wordt overgeslagen. Volkomen 
achterhaald in deze tijd. In de wereld van nu lijken alleen de kruisjes te tellen die in de media (tv, 
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Tiktok….) naar boven komen. En als je niet mondig bent, 
niets vraagt, ben je onzichtbaar in deze participatie-samenleving. Er wordt gesproken over elkaar 
terwijl het zo belangrijk is te spreken met elkaar.  
 
Terug naar het verhaal: Jezus heeft weet van het levensverhaal van de Samaritaanse vrouw. Hij be-
noemt de feiten. Jezus oordeelt niet. Die prikt door alle oordelen en vooroordelen heen. Jezus ziet 
deze vrouw écht staan. Hij spreekt met haar, niet over haar. Hij gaat er niet aan voorbij. Ze wordt 
door Jezus gezien en gekend, ze voelt zich herkend en erkend.  
Daarom gaat ze andere mensen in Samaria vertellen wie Jezus is. Hij heeft haar de ogen geopend. 
Jezus laat zichzelf aan deze vrouw zien. 
 
De laatste verzen van de gelezen tekst zijn:  
25 De vrouw zei: ‘Ik weet dat de Messias, die Christus genoemd wordt, zal komen. Hij zal ons alles 
over God vertellen.’ 26 Jezus zei tegen haar: ‘De Messias spreekt met je. Ik ben het.’ 
 
Maar er is meer. Het verhaal wil ons nog iets laten zien. In dit verhaal wordt ook duidelijk wat het 
verschil is tussen een put en een bron. Zoals Jesaja in hoofdstuk 55 al probeerde uit te leggen aan 
wie het horen wilde.  
Beide hebben te maken met water. En water kun je goed gebruiken als je dorst hebt. Maar je kunt 
letterlijke en figuurlijke dorst hebben. En bij figuurlijke dorst ben je op zoek naar leven gevend wa-
ter; water dat stroomt. Water dat mensen in beweging zet. Water waarmee wij op weg kunnen 
gaan... zodat dromen zoals een diaconaal centrum uit kunnen komen. Water dat niet opraakt. In 
een put haal je water om te drinken, maar dat is stilstaand water. Water uit de bron is stromend 
water, bewegend water.  
Deze Samaritaanse vrouw ging naar de put om stilstaand water te halen. Ze kreeg er leven gevend 
water, stromend water voor terug.  
Jezus zegt: ‘Van het water uit deze put zul je weer dorst krijgen. Maar van het water dat ik je te 
geven heb, zal je dorst voor altijd gelest zijn. Dat water zal je tot een bron worden waaruit water 
opwelt dat eeuwig leven geeft.’  
 
Dat wij ons mogen laven aan deze bron waarin we ons gezien, gehoord, gekend en gedragen weten 
en zelf een bron voor anderen mogen zijn. 
 
Amen 
 
 


